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Poprawka  10
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 157 ust. 3,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 19,

Or. en

Poprawka 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Instytucje i agencje UE powinny 
dawać przykład w poprawianiu 
równowagi płci. Zasady określone w 
niniejszej dyrektywie powinny być zawarte 
w regulaminach dotyczących 
wewnętrznych procedur zatrudniania osób 
w Komisji Europejskiej, Parlamencie 
Europejskim oraz we wszystkich unijnych 
instytucjach i agencjach, w tym w 
Europejskim Banku Centralnym. 
Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych strategii w zakresie płci, które 
wpłyną na rekrutację do różnych 
instytucji unijnych, proces szkolenia w 
ramach tych instytucji oraz ich codzienne 
funkcjonowanie. W tym celu instytucje 
zagwarantują zachowanie równowagi płci 
podczas rekrutowania kierownictwa 
wyższego szczebla, w tym dyrektorów 
generalnych, dyrektorów oraz 
kierowników działów.

Or. en
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Poprawka 12
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Lepsze reprezentowanie 
społeczeństwa w organach spółki poprzez 
zachowanie równowagi płci da spółkom 
możliwość lepszego zrozumienia potrzeb i 
zachowań gospodarczych konsumentów, 
co pozwoli im lepiej dopasować ofertę do 
zapotrzebowania i zapewni skuteczniejsze 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Istotne jest, aby kierownictwo 
Komisji, będącej organem wykonawczym 
UE, poprawiło równowagę płci w celu 
lepszego reprezentowania europejskich 
obywateli. W związku z tym, aby osiągnąć 
równowagę płci w kolegium komisarzy, 
wzywa się państwa członkowskie do 
wyznaczania na każde stanowisko w 
kolegium komisarzy kandydatów obydwu 
płci.

Or. en

Poprawka 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Europejski Bank Centralny (EBC), 
Europejski System Nadzoru Finansowego 
(ESNF) – w tym Europejska Rada ds. 
Ryzyka Systemowego (ERRS) – oraz 
Europejski Urząd Nadzoru (ESA) 
powinny stosować się do wszystkich 
aspektów równości i niedyskryminacji ze 
względu na płeć. Powinno się zachęcać 
Radę Organów Nadzoru Europejskiego 
Urzędu Nadzoru do przedstawiania 
zrównoważonej płciowo listy kandydatów 
na stanowiska przewodniczącego oraz 
dyrektorów wykonawczych podczas 
właściwych wysłuchań w Parlamencie 
Europejskim. Ostatecznego wyboru na 
stanowiska powinno się dokonywać z 
zachowaniem równowagi płci. Równie 
ważne jest zapewnienie równowagi płci w 
Komitecie Sterującym oraz Komitecie 
Doradczym ERRS.

Or. en

Poprawka 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) Równowaga płci powinna być 
zachowana w radzie nadzorczej 
Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC), w tym na stanowiskach prezesa i 
wiceprezesa. W przypadku wolnego 
stanowiska w zarządzie EBC państwa 
członkowskie, które przyjęły euro jako 
swoją walutę, powinny być zachęcane do 
wyznaczania na wolne stanowisko dwóch 



PE508.311v01-00 6/40 AM\933679PL.doc

PL

kandydatów, kobiety i mężczyzny. Państwa 
członkowskie powinny być również 
zachęcane do powoływania kobiet na 
stanowisko prezesów krajowych banków 
centralnych (KBC), co pozwoli osiągnąć 
równowagę płci w Radzie Prezesów i 
Radzie Ogólnej EBC oraz Radzie 
Generalnej ERRS.

Or. en

Poprawka 16
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Istniejące dowody wskazują również na 
to, że równość na rynku pracy może 
również wywierać bardzo pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy. 
Zwiększenie obecności kobiet w organach 
spółek giełdowych w Unii wpływa nie 
tylko na kobiety powołane do tych 
organów, ale również przyczynia się do 
przyciągania utalentowanych kobiet do 
przedmiotowych przedsiębiorstw oraz 
zapewniania większej obecności kobiet na 
wszystkich szczeblach zarządzania i w 
obrębie siły roboczej. Dlatego też wyższy
udział kobiet w organach spółek ma 
pozytywny wpływ na niwelowanie 
zarówno zróżnicowania poziomu 
zatrudnienia ze względu na płeć, jak 
również zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć. Wykorzystywanie w 
pełni istniejącej puli talentów kobiet 
stanowiłoby znaczną poprawę pod 
względem zwrotu z inwestycji w 
kształcenie zarówno w przypadku osób 
fizycznych, jak i sektora publicznego. 
Niedostateczna reprezentacja kobiet w 
organach spółek giełdowych w UE stanowi 
straconą szansę pod względem osiągania 

(9) Istniejące dowody wskazują również na 
to, że równość na rynku pracy może 
również wywierać bardzo pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy. 
Zwiększenie obecności kobiet w organach 
spółek giełdowych w Unii wpływa nie 
tylko na kobiety powołane do tych 
organów, ale również przyczynia się do 
przyciągania utalentowanych kobiet do 
przedmiotowych przedsiębiorstw oraz 
zapewniania większej obecności kobiet na 
wszystkich szczeblach zarządzania i w 
obrębie siły roboczej. Dlatego też bardziej 
reprezentatywny udział kobiet w organach 
spółek ma pozytywny wpływ na 
niwelowanie zarówno zróżnicowania 
poziomu zatrudnienia ze względu na płeć, 
jak również zróżnicowania wynagrodzeń 
ze względu na płeć. Wykorzystywanie w 
pełni istniejącej puli talentów kobiet 
stanowiłoby znaczną poprawę pod 
względem zwrotu z inwestycji w 
kształcenie zarówno w przypadku osób 
fizycznych, jak i sektora publicznego. 
Niedostateczna reprezentacja kobiet w 
organach spółek giełdowych w UE stanowi 
straconą szansę pod względem osiągania 
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długoterminowego, zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego we wszystkich 
państwach członkowskich.

długoterminowego, zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 17
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Mimo istniejącego prawodawstwa 
Unii mającego na celu zapobieganie i 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, zaleceń Rady ukierunkowanych w 
szczególności na zwiększenie obecności 
kobiet w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych oraz działań na szczeblu 
Unii zachęcających do samoregulacji, 
mężczyźni mają nadal zdecydowaną 
przewagę liczebną nad kobietami w 
najwyższych organach decyzyjnych spółek 
w całej Unii. W sektorze prywatnym, a 
zwłaszcza w spółkach giełdowych, ten 
brak równowagi płci jest szczególnie 
znaczący i dotkliwy. Według głównego 
wskaźnika Komisji dotyczącego 
reprezentacji płci w organach spółek, 
współczynnik udziału kobiet w procesie 
podejmowania najważniejszych decyzji 
gospodarczych jest nadal na bardzo niskim 
poziomie. W styczniu 2012 r. kobiety 
zajmowały jedynie 13,7 % stanowisk w 
organach największych spółek giełdowych 
w państwach członkowskich. Kobiety 
stanowiły jedynie 15 % dyrektorów 
niewykonawczych.

(10) Mimo istniejącego prawodawstwa 
Unii mającego na celu zapobieganie i 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, zaleceń Rady ukierunkowanych w 
szczególności na zwiększenie obecności 
kobiet w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych oraz działań na szczeblu 
Unii zachęcających do samoregulacji, 
kobiety są nadal zdecydowanie 
niedostatecznie reprezentowane w 
stosunku do mężczyzn w najwyższych 
organach decyzyjnych spółek w całej Unii. 
W sektorze prywatnym, a zwłaszcza w 
spółkach giełdowych, ten brak równowagi 
płci jest szczególnie znaczący i dotkliwy. 
Według głównego wskaźnika Komisji 
dotyczącego reprezentacji płci w organach 
spółek, współczynnik udziału kobiet w 
procesie podejmowania najważniejszych 
decyzji gospodarczych jest nadal na bardzo 
niskim poziomie. W styczniu 2012 r. 
kobiety zajmowały jedynie 13,7 % 
stanowisk w organach największych spółek 
giełdowych w państwach członkowskich. 
Kobiety stanowiły jedynie 15 % 
dyrektorów niewykonawczych.

Or. en
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Poprawka 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Mimo istniejącego prawodawstwa 
Unii mającego na celu zapobieganie i 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, zaleceń Rady ukierunkowanych w 
szczególności na zwiększenie obecności 
kobiet w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych oraz działań na szczeblu 
Unii zachęcających do samoregulacji, 
mężczyźni mają nadal zdecydowaną 
przewagę liczebną nad kobietami w 
najwyższych organach decyzyjnych spółek 
w całej Unii. W sektorze prywatnym, a 
zwłaszcza w spółkach giełdowych, ten brak 
równowagi płci jest szczególnie znaczący i 
dotkliwy. Według głównego wskaźnika 
Komisji dotyczącego reprezentacji płci w 
organach spółek, współczynnik udziału 
kobiet w procesie podejmowania 
najważniejszych decyzji gospodarczych 
jest nadal na bardzo niskim poziomie. W 
styczniu 2012 r. kobiety zajmowały 
jedynie 13,7 % stanowisk w organach 
największych spółek giełdowych w 
państwach członkowskich. Kobiety 
stanowiły jedynie 15 % dyrektorów 
niewykonawczych.

(10) Mimo istniejącego prawodawstwa 
Unii mającego na celu zapobieganie i 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, zaleceń Rady ukierunkowanych w 
szczególności na zwiększenie obecności 
kobiet w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych oraz działań na szczeblu 
Unii zachęcających do samoregulacji, 
mężczyźni mają nadal zdecydowaną 
przewagę liczebną nad kobietami w 
najwyższych organach decyzyjnych spółek 
w całej Unii. W sektorze prywatnym ten 
brak równowagi płci jest szczególnie 
znaczący i dotkliwy, chociaż wysoce 
problematyczny brak równowagi płci 
można zaobserwować również w pewnych 
instytucjach i agencjach unijnych, takich 
jak Europejski Bank Centralny. Według 
głównego wskaźnika Komisji dotyczącego 
reprezentacji płci w organach spółek, 
współczynnik udziału kobiet w procesie 
podejmowania najważniejszych decyzji 
gospodarczych jest nadal na bardzo niskim 
poziomie. W styczniu 2012 r. kobiety 
zajmowały jedynie 13,7 % stanowisk w 
organach największych spółek giełdowych 
w państwach członkowskich. Kobiety 
stanowiły jedynie 15 % dyrektorów 
niewykonawczych.

Or. en

Poprawka 19
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odsetek kobiet w organach spółek 
zwiększa się bardzo powoli, osiągając w 
ciągu ostatnich lat średni roczny wzrost w 
wysokości zaledwie 0,6 punktu 
procentowego. Wskaźnik poprawy w 
poszczególnych państwach członkowskich 
był różny i prowadził do bardzo 
rozbieżnych wyników. Dużo bardziej 
znaczący postęp odnotowano w tych 
państwach członkowskich, w których 
wprowadzono środki wiążące. Coraz 
większe różnice między państwami 
członkowskimi prawdopodobnie wzrosną, 
biorąc pod uwagę bardzo odmienne 
podejścia stosowane przez poszczególne 
państwa członkowskie w celu zwiększania 
reprezentacji kobiet w organach spółek.

(11) Odsetek kobiet w organach spółek 
zwiększa się bardzo powoli, osiągając w 
ciągu ostatnich lat średni roczny wzrost w 
wysokości zaledwie 0,6 punktu 
procentowego. Wskaźnik poprawy w 
poszczególnych państwach członkowskich 
był różny i prowadził do bardzo 
rozbieżnych wyników. Dużo bardziej 
znaczący postęp odnotowano w tych 
państwach członkowskich, w których 
wprowadzono środki wiążące. Coraz 
większe różnice między państwami 
członkowskimi mogłyby wzrosnąć, biorąc 
pod uwagę bardzo odmienne podejścia 
stosowane przez poszczególne państwa 
członkowskie w celu zwiększania 
reprezentacji kobiet w organach spółek. W 
związku z tym, z uwagi na osiąganie 
lepszych wyników poprzez przyjmowanie 
praktycznych i skutecznych środków 
mających na celu propagowanie równości 
płci, zachęca się państwa członkowskie do 
dzielenia się informacjami oraz 
rozpowszechniania najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 20
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
przyjmować strategie prowadzące ku 
społeczno-kulturowej zmianie podejścia 
do równowagi płci poprzez stosowanie 
wszechstronnych środków służących 
zachęcaniu kobiet do uczestnictwa w 
hierarchii zarządzania oraz nakłanianiu 
pracodawców do podejmowania 
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aktywnych postaw i działań. Środki tego 
typu mogłyby obejmować między innymi 
propagowanie elastycznych trybów pracy i 
zachęcanie do tworzenia miejsc pracy 
przyjaznych rodzinie poprzez zapewnianie 
dostępu do opieki dziennej.

Or. en

Poprawka 21
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niejednorodne i rozbieżne regulacje 
lub brak regulacji na poziomie krajowym 
w odniesieniu do równowagi płci w 
organach spółek giełdowych nie tylko 
prowadzą do różnic w liczbie kobiet wśród 
dyrektorów niewykonawczych i różnych 
wskaźników poprawy w poszczególnych 
państwach członkowskich, ale stwarzają 
także przeszkody dla rynku wewnętrznego, 
nakładając na europejskie spółki giełdowe 
rozbieżne wymogi w zakresie ładu 
korporacyjnego. Różnice w wymogach 
prawnych i samoregulacyjnych 
dotyczących składu organów spółek mogą 
prowadzić do komplikacji praktycznych w 
przypadku spółek giełdowych 
prowadzących działalność transgraniczną, 
zwłaszcza przy tworzeniu jednostek 
zależnych lub przy połączeniach i 
przejęciach, jak również w przypadku 
kandydatów na stanowiska w organach 
spółek.

(12) Niejednorodne i rozbieżne regulacje 
lub brak regulacji na poziomie krajowym 
w odniesieniu do równowagi płci w 
organach spółek giełdowych nie tylko 
prowadzą do różnic w liczbie kobiet wśród 
dyrektorów niewykonawczych i różnych 
wskaźników poprawy w poszczególnych 
państwach członkowskich, ale stwarzają 
także przeszkody dla rynku wewnętrznego,
nakładając na europejskie spółki giełdowe 
rozbieżne wymogi w zakresie ładu 
korporacyjnego. Różnice w wymogach 
prawnych i samoregulacyjnych 
dotyczących składu organów spółek mogą 
prowadzić do komplikacji praktycznych w 
przypadku spółek giełdowych 
prowadzących działalność transgraniczną, 
zwłaszcza przy tworzeniu jednostek 
zależnych lub przy połączeniach i 
przejęciach, jak również w przypadku 
kandydatów na stanowiska w organach 
spółek. Niemniej jednak egzekwowanie 
przepisów zawartych w niniejszej 
dyrektywie powinno być niezależne od 
różnych sposobów wyboru dyrektorów 
niewykonawczych w organach 
europejskich spółek.

Or. en
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Poprawka 22
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Jednym z głównych czynników 
stanowiących o prawidłowym wdrożeniu 
niniejszej dyrektywy jest skuteczne 
stosowanie kryteriów wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, które byłyby ustalane z 
góry, z zastosowaniem pełnej 
przejrzystości, i które zakładałyby równe 
uznawanie kompetencji, niezależnie od 
płci kandydatów.

Or. en

Poprawka 23
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Chociaż niniejsza dyrektywa nie ma 
na celu szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących 
procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji 
na stanowiska w organach spółek, 
wprowadzenie pewnych minimalnych 
standardów dotyczących obowiązującego 
spółki giełdowe charakteryzujące się 
brakiem zrównoważonej reprezentacji płci 
wymogu podejmowania decyzji w sprawie 
powoływania dyrektorów 
niewykonawczych na podstawie 
obiektywnej, porównawczej oceny 
kwalifikacji kandydatów pod względem 
umiejętności niezbędnych na danym 
stanowisku, kompetencji i wyników w 

(14) Chociaż niniejsza dyrektywa nie ma 
na celu szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących 
procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji 
na stanowiska w organach spółek, 
wprowadzenie pewnych minimalnych 
standardów dotyczących obowiązującego 
spółki giełdowe charakteryzujące się 
brakiem zrównoważonej reprezentacji płci 
wymogu podejmowania decyzji w sprawie 
powoływania dyrektorów 
niewykonawczych na podstawie otwartego 
konkursu na wolne stanowisko oraz 
obiektywnej, porównawczej oceny 
kwalifikacji kandydatów pod względem 
umiejętności niezbędnych na danym 
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pracy jest konieczne w celu uzyskania 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych. Jedynie środek przyjęty 
na poziomie UE może skutecznie pomóc w 
zapewnieniu konkurencyjnych i równych 
warunków działania w całej Unii i w 
uniknięciu praktycznych problemów w 
życiu gospodarczym.

stanowisku, kompetencji i wyników w 
pracy jest konieczne w celu uzyskania 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych. Jedynie środek przyjęty 
na poziomie UE może skutecznie pomóc w 
zapewnieniu konkurencyjnych i równych 
warunków działania w całej Unii i w 
uniknięciu praktycznych problemów w 
życiu gospodarczym.

Or. en

Poprawka 24
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Chociaż niniejsza dyrektywa nie ma 
na celu szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących 
procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji 
na stanowiska w organach spółek, 
wprowadzenie pewnych minimalnych 
standardów dotyczących obowiązującego 
spółki giełdowe charakteryzujące się 
brakiem zrównoważonej reprezentacji płci 
wymogu podejmowania decyzji w sprawie 
powoływania dyrektorów 
niewykonawczych na podstawie 
obiektywnej, porównawczej oceny 
kwalifikacji kandydatów pod względem 
umiejętności niezbędnych na danym 
stanowisku, kompetencji i wyników w 
pracy jest konieczne w celu uzyskania 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych. Jedynie środek przyjęty 
na poziomie UE może skutecznie pomóc w 
zapewnieniu konkurencyjnych i równych 
warunków działania w całej Unii i w 
uniknięciu praktycznych problemów w 
życiu gospodarczym.

(14) Niniejsza dyrektywa nie ma na celu 
szczegółowego zharmonizowania 
przepisów krajowych dotyczących 
procedur rekrutacji i kryteriów kwalifikacji 
na stanowiska w organach spółek. Zachęca 
się państwa członkowskie do 
poszanowania art. 2, 3 i 8 TUE, a także 
art. 21 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 25
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Unia powinna zatem zmierzać do 
zwiększenia obecności kobiet w organach 
spółek, zarówno w celu pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, jak i w celu 
osiągnięcia faktycznej równości płci na 
rynku pracy. Do celu tego należy dążyć 
ustalając minimalne wymogi dotyczące 
działań pozytywnych w formie środków 
wiążących ukierunkowanych na 
osiągnięcie celu ilościowego w 
odniesieniu do składu organów spółek 
giełdowych pod względem płci, w świetle 
faktu, że państwa członkowskie oraz inne 
kraje, które zastosowały tę lub podobną 
metodę, osiągnęły najlepsze rezultaty w 
zwiększaniu reprezentacji kobiet na 
stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych.

(16) Unia powinna zatem zmierzać do 
zwiększenia obecności kobiet w organach 
spółek, zarówno w celu pobudzenia 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, jak i w celu 
osiągnięcia faktycznej równości płci na 
rynku pracy. Do celu tego należy aktywnie 
dążyć, uwzględniając zasadę 
pomocniczości. 

Or. en

Poprawka 26
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Spółki, których akcje są notowane na 
giełdzie, charakteryzują się szczególnym 
znaczeniem gospodarczym, widocznością 
na rynku oraz wywieranym na niego 
wpływem. Środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie mają zatem 

(17) Spółki, których akcje są notowane na 
giełdzie, charakteryzują się szczególnym 
znaczeniem gospodarczym, widocznością 
na rynku oraz wywieranym na niego 
wpływem. Środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie mają zatem 
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zastosowanie do spółek giełdowych 
zdefiniowanych jako spółki zarejestrowane 
w państwie członkowskim, których papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych w co najmniej 
jednym państwie członkowskim. 
Wspomniane spółki ustanawiają standardy 
w odniesieniu do całej gospodarki i 
oczekuje się, że ich praktyki będą stanowić 
przykład dla innych rodzajów spółek. 
Publiczny charakter spółek giełdowych 
uzasadnia poddanie ich szerszym 
regulacjom z uwagi na interes publiczny.

zastosowanie do spółek giełdowych 
zdefiniowanych jako spółki zarejestrowane 
w państwie członkowskim, których papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych w co najmniej 
jednym państwie członkowskim. 
Wspomniane spółki ustanawiają standardy 
w odniesieniu do całej gospodarki i 
oczekuje się, że ich praktyki będą stanowić 
przykład dla innych rodzajów spółek. 
Publiczny charakter spółek giełdowych 
uzasadnia poddanie ich odpowiednim 
regulacjom z uwagi na interes publiczny.

Or. en

Poprawka 27
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Spółki, których akcje są notowane na 
giełdzie, charakteryzują się szczególnym 
znaczeniem gospodarczym, widocznością 
na rynku oraz wywieranym na niego 
wpływem. Środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie mają zatem 
zastosowanie do spółek giełdowych 
zdefiniowanych jako spółki zarejestrowane 
w państwie członkowskim, których papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych w co najmniej 
jednym państwie członkowskim. 
Wspomniane spółki ustanawiają standardy 
w odniesieniu do całej gospodarki i 

(17) Spółki, których akcje są notowane na 
giełdzie, charakteryzują się szczególnym 
znaczeniem gospodarczym, widocznością 
na rynku oraz wywieranym na niego 
wpływem. Środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie mają zatem 
zastosowanie do spółek giełdowych 
zdefiniowanych jako spółki zarejestrowane 
w państwie członkowskim, których papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 14) dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych w co najmniej 
jednym państwie członkowskim. 
Wspomniane spółki ustanawiają standardy 
w odniesieniu do całej gospodarki i 
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oczekuje się, że ich praktyki będą stanowić 
przykład dla innych rodzajów spółek. 
Publiczny charakter spółek giełdowych
uzasadnia poddanie ich szerszym 
regulacjom z uwagi na interes publiczny.

oczekuje się, że ich praktyki będą stanowić 
przykład dla innych rodzajów spółek. 

Or. en

Poprawka 28
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Spółki, które nie są notowane na 
rynku regulowanym, również odgrywają w 
gospodarce ważną rolę. Zasadniczo 
powinny zatem być objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Ponieważ jednak nie 
jest ogólnie znana sytuacja równowagi 
płci w tego typu spółkach oraz ze względu 
na fakt, że konieczne mogłyby być 
szczególne przepisy odzwierciedlające 
specyfikę i odmienny charakter tych 
spółek w obrębie państw członkowskich 
oraz między nimi, nie należy na tym etapie 
obejmować ich niniejszą dyrektywą. 
Komisja powinna przedstawić wniosek o 
objęcie ich zakresem dyrektywy po 
przeprowadzeniu wnikliwej analizy 
wszystkich właściwych aspektów.

Or. en

Poprawka 29
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Dyrektywa nie ma zastosowania do 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
nawet jeżeli są one spółkami giełdowymi.

(18) Dyrektywa nie ma zastosowania do 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w 
tym zarówno do MŚP notowanych na 
giełdzie, jak i MŚP nienotowanych na 
giełdzie.

Or. en

Poprawka 30
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W kilku państwach członkowskich 
pewna liczba dyrektorów 
niewykonawczych może lub musi być 
powoływana lub wybierana przez załogę 
lub przez organizacje pracownicze zgodnie 
z prawem krajowym lub praktyką krajową. 
Cele ilościowe przewidziane w niniejszej 
dyrektywie mają zastosowanie do 
wszystkich dyrektorów niewykonawczych, 
w tym do przedstawicieli pracowników. 
Praktyczne procedury służące zapewnieniu 
osiągnięcia tych celów powinny jednak
zostać określone przez zainteresowane 
państwa członkowskie, z uwzględnieniem 
faktu, że niektórzy dyrektorzy 
niewykonawczy są przedstawicielami 
pracowników.

(21) W kilku państwach członkowskich 
pewna liczba dyrektorów 
niewykonawczych może lub musi być 
powoływana lub wybierana przez załogę 
lub przez organizacje pracownicze zgodnie 
z prawem krajowym lub praktyką krajową. 
Cele ilościowe przewidziane w niniejszej 
dyrektywie mają zastosowanie do 
wszystkich dyrektorów niewykonawczych, 
w tym do przedstawicieli pracowników. 
Praktyczne procedury służące zapewnieniu 
osiągnięcia tych celów powinny jednak 
zostać określone przez zainteresowane 
państwa członkowskie na podstawie 
szczegółowych i szerokich konsultacji z 
partnerami społecznymi na szczeblu 
krajowym, z uwzględnieniem faktu, że 
niektórzy dyrektorzy niewykonawczy są 
przedstawicielami pracowników.

Or. en
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Poprawka 31
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Na spółki giełdowe w Unii należy 
nałożyć wymóg wprowadzenia 
odpowiednich procedur służących 
wypełnieniu konkretnych celów w zakresie 
składu ich organów pod względem płci. 
Spółki giełdowe, w których osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych, powinny 
powoływać kandydatów na przedmiotowe 
stanowiska na podstawie oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do 
dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 40 % 
dyrektorów niewykonawczych należało do 
płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel 
ten dotyczy co do zasady jedynie ogólnie 
pojętej różnorodności płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych i nie 
ingeruje w konkretny wybór 
poszczególnych dyrektorów z szerokiej 
puli kandydatów i kandydatek w 
indywidualnych przypadkach. Nie 
wyklucza on w szczególności żadnych 
konkretnych kandydatów z ubiegania się o 
stanowiska dyrektorów, ani też nie narzuca 
spółkom lub udziałowcom żadnych 
konkretnych dyrektorów. Decyzja w 
sprawie odpowiednich członków organów 
spółek należy zatem do spółek i 
udziałowców.

(22) Na spółki giełdowe w Unii należy 
nałożyć wymóg wprowadzenia 
odpowiednich procedur służących 
wypełnieniu konkretnych celów w zakresie 
składu ich organów pod względem płci. 
Spółki giełdowe, w których osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych, powinny 
powoływać kandydatów na przedmiotowe 
stanowiska na podstawie otwartego 
konkursu na wolne stanowiska oraz oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do 
dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 40 % 
dyrektorów niewykonawczych należało do 
płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel 
ten dotyczy co do zasady jedynie ogólnie 
pojętej różnorodności płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych i nie 
ingeruje w konkretny wybór 
poszczególnych dyrektorów z szerokiej 
puli kandydatów i kandydatek w 
indywidualnych przypadkach. Nie 
wyklucza on w szczególności żadnych 
konkretnych kandydatów z ubiegania się o 
stanowiska dyrektorów, ani też nie narzuca 
spółkom lub udziałowcom żadnych 
konkretnych dyrektorów. Decyzja w 
sprawie odpowiednich członków organów 
spółek należy zatem do spółek i 
udziałowców.
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Poprawka 32
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Na spółki giełdowe w Unii należy 
nałożyć wymóg wprowadzenia
odpowiednich procedur służących 
wypełnieniu konkretnych celów w zakresie 
składu ich organów pod względem płci. 
Spółki giełdowe, w których osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych, powinny 
powoływać kandydatów na przedmiotowe 
stanowiska na podstawie oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do 
dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 40 % 
dyrektorów niewykonawczych należało do 
płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel 
ten dotyczy co do zasady jedynie ogólnie 
pojętej różnorodności płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych i nie 
ingeruje w konkretny wybór 
poszczególnych dyrektorów z szerokiej 
puli kandydatów i kandydatek w 
indywidualnych przypadkach. Nie 
wyklucza on w szczególności żadnych 
konkretnych kandydatów z ubiegania się o 
stanowiska dyrektorów, ani też nie narzuca 
spółkom lub udziałowcom żadnych 
konkretnych dyrektorów. Decyzja w 
sprawie odpowiednich członków organów 
spółek należy zatem do spółek i 
udziałowców.

(22) Spółki giełdowe w Unii powinny 
przyjąć odpowiednie procedury służące
wypełnieniu konkretnych celów w zakresie 
składu ich organów pod względem płci. 
Spółki giełdowe, w których osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych, powinny 
powoływać kandydatów na przedmiotowe 
stanowiska na podstawie oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do 
dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 40 % 
dyrektorów niewykonawczych należało do 
płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel 
ten dotyczy co do zasady jedynie ogólnie 
pojętej różnorodności płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych i nie 
ingeruje w konkretny wybór 
poszczególnych dyrektorów z szerokiej 
puli kandydatów i kandydatek w 
indywidualnych przypadkach. Nie 
wyklucza on w szczególności żadnych 
konkretnych kandydatów z ubiegania się o 
stanowiska dyrektorów, ani też nie narzuca 
spółkom lub udziałowcom żadnych 
konkretnych dyrektorów. Decyzja w 
sprawie odpowiednich członków organów 
spółek należy zatem do spółek i 
udziałowców.
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Poprawka 33
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Na spółki giełdowe w Unii należy 
nałożyć wymóg wprowadzenia
odpowiednich procedur służących 
wypełnieniu konkretnych celów w zakresie 
składu ich organów pod względem płci. 
Spółki giełdowe, w których osoby należące 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych, powinny 
powoływać kandydatów na przedmiotowe 
stanowiska na podstawie oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do 
dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 40 % 
dyrektorów niewykonawczych należało do 
płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel 
ten dotyczy co do zasady jedynie ogólnie 
pojętej różnorodności płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych i nie
ingeruje w konkretny wybór 
poszczególnych dyrektorów z szerokiej 
puli kandydatów i kandydatek w 
indywidualnych przypadkach. Nie 
wyklucza on w szczególności żadnych 
konkretnych kandydatów z ubiegania się o 
stanowiska dyrektorów, ani też nie narzuca 
spółkom lub udziałowcom żadnych 
konkretnych dyrektorów. Decyzja w 
sprawie odpowiednich członków organów 
spółek należy zatem do spółek i 
udziałowców.

(22) Spółki giełdowe w Unii powinno się 
zachęcać do wprowadzenia odpowiednich 
procedur służących wypełnieniu 
konkretnych celów w zakresie składu ich 
organów pod względem płci. Spółki 
giełdowe, w których osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
zajmują mniej niż rozsądny odsetek
stanowisk dyrektorów niewykonawczych, 
powinny powoływać kandydatów na 
przedmiotowe stanowiska na podstawie 
oceny porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany cel najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. W związku z tym w 
dyrektywie ustanawia się wymóg, aby do 
dnia 1 stycznia 2020 r. rozsądny odsetek
stanowisk dyrektorów niewykonawczych 
należał do płci niedostatecznie 
reprezentowanej. Cel ten dotyczy co do 
zasady jedynie ogólnie pojętej 
różnorodności płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych i nie ingeruje w 
konkretny wybór poszczególnych 
dyrektorów z szerokiej puli kandydatów i 
kandydatek w indywidualnych 
przypadkach. Nie wyklucza on w 
szczególności żadnych konkretnych 
kandydatów z ubiegania się o stanowiska 
dyrektorów, ani też nie narzuca spółkom 
lub udziałowcom żadnych konkretnych 
dyrektorów. Decyzja w sprawie 
odpowiednich członków organów spółek 
należy zatem do spółek i udziałowców.
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Or. en

Poprawka 34
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie mają 
decydujący wpływ na spółki giełdowe, 
które są przedsiębiorstwami publicznymi 
w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy 
Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 
2006 r. w sprawie przejrzystości 
stosunków finansowych między 
państwami członkowskimi a 
przedsiębiorstwami publicznymi, a także w 
sprawie przejrzystości finansowej 
wewnątrz określonych przedsiębiorstw. Ze 
względu na ten dominujący wpływ 
dysponują one instrumentami 
niezbędnymi do szybszego wprowadzania 
koniecznych zmian. Dlatego też w takich 
spółkach cel zajmowania co najmniej 40 
% stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych przez osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
powinien zostać osiągnięty wcześniej.

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Określenie liczby stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych koniecznej 
do wypełnienia założonego celu wymaga 

(24) Określenie liczby stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych koniecznej 
do wypełnienia założonego celu powinno 
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dodatkowego doprecyzowania, ponieważ 
w przypadku rozmiaru większości 
organów spółek możliwe jest, z 
matematycznego punktu widzenia, jedynie 
przekroczenie progu wymaganych 40 % 
lub pozostanie poniżej tej wartości. W 
związku z tym liczba stanowisk w 
organach spółek konieczna do osiągnięcia 
celu powinna odpowiadać liczbie jak 
najbardziej zbliżonej do progu 40 %. 
Jednocześnie, aby uniknąć 
dyskryminowania początkowo nadmiernie 
reprezentowanej płci, spółki giełdowe nie 
powinny być zobowiązane do 
powoływania osób należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci na 
co najmniej połowę stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych. Dlatego przykładowo 
osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinny otrzymać 
przynajmniej jedno stanowisko w 
organach spółki na trzy lub cztery 
stanowiska dyrektorów niewykonawczych, 
przynajmniej dwa stanowiska w organach 
spółki na pięć lub sześć stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych oraz 
przynajmniej trzy stanowiska w organach 
spółki na siedem lub osiem stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych.

stanowić rozsądny odsetek. 

Or. en

Poprawka 36
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Określenie liczby stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych koniecznej 
do wypełnienia założonego celu wymaga 
dodatkowego doprecyzowania, ponieważ 
w przypadku rozmiaru większości organów 
spółek możliwe jest, z matematycznego 

(24) Określenie liczby stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych koniecznej 
do wypełnienia założonego celu wymaga 
dodatkowego doprecyzowania, ponieważ 
w przypadku rozmiaru większości organów 
spółek możliwe jest, z matematycznego 
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punktu widzenia, jedynie przekroczenie 
progu wymaganych 40 % lub pozostanie 
poniżej tej wartości. W związku z tym 
liczba stanowisk w organach spółek 
konieczna do osiągnięcia celu powinna 
odpowiadać liczbie jak najbardziej 
zbliżonej do progu 40 %. Jednocześnie, 
aby uniknąć dyskryminowania początkowo 
nadmiernie reprezentowanej płci, spółki 
giełdowe nie powinny być zobowiązane do 
powoływania osób należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci na co 
najmniej połowę stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych. Dlatego przykładowo 
osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinny otrzymać 
przynajmniej jedno stanowisko w organach 
spółki na trzy lub cztery stanowiska 
dyrektorów niewykonawczych, 
przynajmniej dwa stanowiska w organach 
spółki na pięć lub sześć stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych oraz 
przynajmniej trzy stanowiska w organach 
spółki na siedem lub osiem stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych.

punktu widzenia, jedynie przekroczenie 
progu rozsądnego odsetka lub pozostanie 
poniżej tej wartości. W związku z tym 
liczba stanowisk w organach spółek 
konieczna do osiągnięcia celu powinna 
odpowiadać liczbie jak najbardziej 
zbliżonej do rozsądnego odsetka
Jednocześnie, aby uniknąć 
dyskryminowania początkowo nadmiernie 
reprezentowanej płci, spółki giełdowe nie 
powinny być zobowiązane do 
powoływania osób należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci na co 
najmniej połowę stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych. Dlatego przykładowo 
osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci powinny otrzymać 
przynajmniej jedno stanowisko w organach 
spółki na trzy lub cztery stanowiska 
dyrektorów niewykonawczych, 
przynajmniej dwa stanowiska w organach 
spółki na pięć lub sześć stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych oraz 
przynajmniej trzy stanowiska w organach 
spółki na siedem lub osiem stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych.

Or. en

Poprawka 37
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z wspomnianym 
orzecznictwem państwa członkowskie 
gwarantują, że wybór najlepiej 
wykwalifikowanych kandydatów na 
stanowiska dyrektorów niewykonawczych 
opiera się na analizie porównawczej 
kwalifikacji poszczególnych kandydatów 
na podstawie wcześniej określonych, 
jasnych, neutralnie sformułowanych i 

(26) Zgodnie z wspomnianym 
orzecznictwem państwa członkowskie 
gwarantują, że wybór najlepiej 
wykwalifikowanych kandydatów na 
stanowiska dyrektorów niewykonawczych 
opiera się na otwartym konkursie na 
wolne stanowiska oraz analizie 
porównawczej kwalifikacji 
poszczególnych kandydatów na podstawie 
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jednoznacznych kryteriów. Przykłady 
rodzajów kryteriów wyboru, jakie mogłyby 
stosować spółki, obejmują doświadczenie 
zawodowe związane z zarządzaniem i 
nadzorem, znajomość konkretnych, 
stosownych dziedzin, takich jak finanse, 
controlling lub zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zdolności kierownicze i 
komunikacyjne oraz umiejętności w 
zakresie tworzenia sieci kontaktów. 
Pierwszeństwo należy się kandydatowi 
należącemu do niedostatecznie 
reprezentowanej płci, jeżeli dany kandydat 
posiada takie same kwalifikacje jak 
kandydat należący do płci przeciwnej pod 
względem posiadania umiejętności 
niezbędnych na danym stanowisku, 
kompetencji i wyników w pracy oraz jeżeli 
obiektywna ocena uwzględniająca 
wszystkie kryteria odnoszące się do 
konkretnych kandydatów nie przechyla 
szali na korzyść kandydata płci przeciwnej.

wcześniej określonych, jasnych, neutralnie 
sformułowanych i jednoznacznych 
kryteriów. Przykłady rodzajów kryteriów 
wyboru, jakie mogłyby stosować spółki, 
obejmują doświadczenie zawodowe 
związane z zarządzaniem i nadzorem, 
znajomość konkretnych, stosownych 
dziedzin, takich jak finanse, controlling lub 
zarządzanie zasobami ludzkimi, zdolności 
kierownicze i komunikacyjne oraz 
umiejętności w zakresie tworzenia sieci 
kontaktów. Pierwszeństwo należy się 
kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
dany kandydat posiada takie same 
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na danym 
stanowisku, kompetencji i wyników w 
pracy oraz jeżeli obiektywna ocena 
uwzględniająca wszystkie kryteria 
odnoszące się do konkretnych kandydatów 
nie przechyla szali na korzyść kandydata 
płci przeciwnej.

Or. en

Poprawka 38
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa zmierza do 
zwiększenia równowagi płci wśród 
dyrektorów spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie, a tym samym do 
przyczynienia się do realizacji zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
uznawanej za prawo podstawowe w Unii. 
Spółki giełdowe są zatem zobowiązane do 
ujawnienia, na wniosek niewybranego 
kandydata, nie tylko kryteriów 
kwalifikacji, na których oparto wybór, ale 

(28) Niniejsza dyrektywa zmierza do 
zwiększenia równowagi płci wśród 
dyrektorów spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie, a tym samym do 
przyczynienia się do realizacji zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
uznawanej za prawo podstawowe w Unii. 
Spółki giełdowe są zatem uprawnione do 
ujawnienia, w razie konieczności i na 
wniosek niewybranego kandydata, nie 
tylko kryteriów kwalifikacji, na których 
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również obiektywnej oceny porównawczej 
tych kryteriów i - w stosownych 
przypadkach - względów przechylających 
szalę na korzyść kandydata, który nie 
należy do niedostatecznie reprezentowanej 
płci. Powyższe ograniczenia prawa do 
poszanowania życia prywatnego w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, uznanego w art. 7 i 8 Karty, i 
obowiązek przekazania takich informacji 
przez spółki giełdowe niewybranemu 
kandydatowi na jego wniosek, są 
konieczne, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności i realizują uznawane 
cele interesu ogólnego. Są zatem zgodne z 
wymogami dotyczącymi ograniczeń 
określonymi w art. 52 ust. 1 Karty i ze 
stosownym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości.

oparto wybór, ale również obiektywnej 
oceny porównawczej tych kryteriów i – w 
stosownych przypadkach – względów 
przechylających szalę na korzyść 
kandydata, który nie należy do 
niedostatecznie reprezentowanej płci. 
Powyższe ograniczenia prawa do 
poszanowania życia prywatnego w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, uznanego w art. 7 i 8 Karty, i 
obowiązek przekazania takich informacji 
przez spółki giełdowe niewybranemu 
kandydatowi na jego wniosek, są 
konieczne, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności i realizują uznawane 
cele interesu ogólnego. Są zatem zgodne z 
wymogami dotyczącymi ograniczeń 
określonymi w art. 52 ust. 1 Karty i ze 
stosownym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 39
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W przypadku gdy niewybrany 
kandydat należący do niedostatecznie 
reprezentowanej płci domniemywa, że 
posiadał równe kwalifikacje w stosunku do 
powołanego kandydata płci przeciwnej, 
spółka giełdowa jest zobowiązana do 
wykazania poprawności wyboru.

(29) W przypadku gdy niewybrany 
kandydat należący do niedostatecznie 
reprezentowanej płci domniemywa, że 
posiadał równe kwalifikacje w stosunku do 
powołanego kandydata płci przeciwnej, 
spółka giełdowa jest uprawniona do 
wykazania poprawności wyboru.

Or. en

Poprawka 40
Anna Hedh
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje stosowane w 
przypadku naruszenia przepisów niniejszej 
dyrektywy, do których można zaliczyć 
grzywny administracyjne oraz nieważność 
lub stwierdzenie nieważności powołania 
lub wyboru dyrektorów niewykonawczych 
dokonanego w sposób sprzeczny z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie art. 4 ust. 1, orzeczone przez 
organ sądowy.

(30) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje stosowane w 
przypadku naruszenia przepisów niniejszej 
dyrektywy, do których można zaliczyć 
grzywny administracyjne oraz nieważność 
lub stwierdzenie nieważności powołania 
lub wyboru dyrektorów niewykonawczych 
dokonanego w sposób sprzeczny z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie art. 4 ust. 1, orzeczone przez 
organ sądowy, a także – w przypadkach 
poważnych i powtarzający się naruszeń –
przymusowe rozwiązanie spółki, o którym 
z zachowaniem pełnego poszanowania dla 
właściwych gwarancji proceduralnych 
orzeknie właściwy organ sądowy.

Or. en

Poprawka 41
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje stosowane w 
przypadku naruszenia przepisów niniejszej 
dyrektywy, do których można zaliczyć 
grzywny administracyjne oraz nieważność 
lub stwierdzenie nieważności powołania 
lub wyboru dyrektorów niewykonawczych 
dokonanego w sposób sprzeczny z 
przepisami krajowymi przyjętymi na
podstawie art. 4 ust. 1, orzeczone przez 
organ sądowy.

(30) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje stosowane w 
przypadku naruszenia przepisów niniejszej 
dyrektywy, do których można zaliczyć 
grzywny administracyjne oraz nieważność 
lub stwierdzenie nieważności powołania 
lub wyboru dyrektorów niewykonawczych 
dokonanego w sposób sprzeczny z 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie art. 4 ust. 1, orzeczone przez 
organ sądowy. Spółki giełdowe zawiązane 
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na terenie Unii nie naruszają przepisów 
niniejszej dyrektywy, jeśli nie spełniają 
docelowej wartości 40%. Naruszają 
jednak dyrektywę, jeśli nie stosują się do 
procedur stanowiących pomoc w realizacji 
tego celu.

Or. en

Poprawka 42
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ponieważ skład siły roboczej pod 
względem płci ma bezpośredni wpływ na 
dostępność kandydatów należących do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, 
państwa członkowskie mogą postanowić, 
że w przypadku gdy osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
stanowią mniej niż 10 % całej siły 
roboczej, dana spółka nie będzie 
zobowiązana do realizacji celu 
określonego w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. en

Poprawka 43
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie wprowadzają 
w odniesieniu do spółek giełdowych 
wymóg corocznego dostarczania 
właściwym organom krajowym informacji 
na temat składu ich organów pod 

(34) Państwa członkowskie wprowadzają 
w odniesieniu do spółek giełdowych 
wymóg corocznego dostarczania 
właściwym organom krajowym informacji 
na temat składu ich organów pod 
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względem płci, jak również informacji 
dotyczących sposobu, w jaki cele 
przewidziane w niniejszej dyrektywie 
zostały zrealizowane, aby umożliwić 
wspomnianym organom dokonanie oceny 
postępów każdej spółki giełdowej w 
dążeniu do równowagi płci wśród 
dyrektorów. Takie informacje powinny być 
publikowane, a w przypadku gdy spółka 
nie wypełniła celu, zawierać opis środków, 
jakie podjęła do tej pory i jakie zamierza 
podjąć w przyszłości, aby wypełnić 
przedmiotowy cel.

względem płci, jak również informacji 
dotyczących sposobu, w jaki cele 
przewidziane w niniejszej dyrektywie 
zostały zrealizowane, aby umożliwić 
wspomnianym organom dokonanie oceny 
postępów każdej spółki giełdowej w 
dążeniu do równowagi płci wśród 
dyrektorów. Takie informacje powinny być 
publikowane we właściwy i przystępny 
sposób w sprawozdaniu rocznym oraz na 
stronie internetowej, a w przypadku gdy 
spółka nie wypełniła celu, zawierać 
wyczerpujący opis środków, jakie podjęła 
do tej pory i jakie zamierza podjąć w 
przyszłości, aby wypełnić przedmiotowy 
cel.

Or. en

Poprawka 44
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Państwa członkowskie mogły podjąć 
środki zapewniające bardziej 
zrównoważoną reprezentację kobiet i 
mężczyzn w organach spółek przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy. 
Przedmiotowe państwa członkowskie mają 
możliwość stosowania tych środków 
zamiast wymogów proceduralnych 
dotyczących powoływania na stanowiska 
w organach spółek, jeżeli mogą one 
dowieść, że podjęte środki wykazują równą 
skuteczność realizacji celu dotyczącego 
zajmowania przynajmniej 40 % stanowisk
dyrektorów niewykonawczych spółek 
giełdowych przez osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. w 
przypadku spółek giełdowych będących 

(35) Państwa członkowskie mogły podjąć 
środki zapewniające bardziej 
zrównoważoną reprezentację kobiet i 
mężczyzn w organach spółek przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy. 
Przedmiotowe państwa członkowskie mają 
możliwość stosowania tych środków 
zamiast wymogów proceduralnych 
dotyczących powoływania na stanowiska 
w organach spółek, jeżeli mogą one 
dowieść, że podjęte środki wykazują równą 
skuteczność realizacji celu dotyczącego 
zajmowania rozsądnego odsetka stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych spółek 
giełdowych przez osoby należące do 
niedostatecznie reprezentowanej płci 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. w 
przypadku spółek giełdowych będących 
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przedsiębiorstwami publicznymi. przedsiębiorstwami publicznymi.

Or. en

Poprawka 45
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące zapewnieniu bardziej 
zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i 
kobiet wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
poprzez ustanowienie środków w celu 
przyspieszenia postępu w osiąganiu 
równowagi płci, wyznaczając jednocześnie 
spółkom dostatecznie długi termin na 
przeprowadzenie niezbędnych w tym celu 
działań.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
mające na celu osiągnięcie bardziej 
zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i 
kobiet wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
poprzez ustanowienie środków w celu 
przyspieszenia postępu w osiąganiu 
równowagi płci, wyznaczając jednocześnie 
spółkom dostatecznie długi termin na 
przeprowadzenie niezbędnych w tym celu 
działań.

Or. en

Poprawka 46
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące zapewnieniu bardziej 
zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i 
kobiet wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
poprzez ustanowienie środków w celu 
przyspieszenia postępu w osiąganiu 
równowagi płci, wyznaczając jednocześnie 
spółkom dostatecznie długi termin na 
przeprowadzenie niezbędnych w tym celu 

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące zapewnieniu bardziej 
zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i 
kobiet wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
poprzez ustanowienie środków w celu 
przyspieszenia postępu w osiąganiu 
równowagi płci, z poszanowaniem 
gospodarczych i prawnych ram państw 
członkowskich, wyznaczając jednocześnie 
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działań. spółkom dostatecznie długi termin na 
przeprowadzenie niezbędnych w tym celu 
działań.

Or. en

Poprawka 47
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe, w których osoby należące 
do płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych powołują 
kandydatów na przedmiotowe stanowiska 
na podstawie oceny porównawczej ich 
kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o 
wcześniej określone, jasne, neutralnie 
sformułowane oraz jednoznaczne kryteria, 
aby osiągnąć wspomniany odsetek 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub w 
przypadku spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe, w których osoby należące 
do płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych powołują 
kandydatów na przedmiotowe stanowiska 
na podstawie otwartego konkursu na 
wolne stanowiska oraz oceny 
porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
wspomniany odsetek najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. lub w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami 
publicznymi najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby pozytywny model działania spełniał swoją rolę, konieczna jest większa przejrzystość w 
pierwszej fazie procesu. Potencjalni kandydaci muszą wiedzieć, że wkrótce ogłoszony zostanie 
konkurs na wolne stanowisko oraz że można składać podania oraz wyrażać zainteresowanie. 
W przeciwnym razie byłoby bardzo trudno odpowiednio dostosować czas złożenia podania, 
określić precyzyjnie grupę kandydatów oraz, ogólnie, przeprowadzić procedurę. W przypadku 
niepomyślnego rozwoju sytuacji uniemożliwiłoby to również złożenie prawnie zasadnego 
zażalenia.
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Poprawka 48
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe, w których osoby należące 
do płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych powołują 
kandydatów na przedmiotowe stanowiska 
na podstawie oceny porównawczej ich 
kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o 
wcześniej określone, jasne, neutralnie 
sformułowane oraz jednoznaczne kryteria, 
aby osiągnąć wspomniany odsetek 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub w 
przypadku spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe, w których osoby należące 
do płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych powołują 
kandydatów na przedmiotowe stanowiska 
na podstawie oceny porównawczej ich 
kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu 
o wcześniej określone, jasne oraz
neutralnie sformułowane kryteria, które 
mają pomóc spółkom w dążeniu do 
osiągnięcia wspomnianego odsetka, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub 
w przypadku spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 49
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe, w których osoby należące 
do płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych powołują 
kandydatów na przedmiotowe stanowiska 
na podstawie oceny porównawczej ich 
kwalifikacji, przeprowadzonej w oparciu o 
wcześniej określone, jasne, neutralnie 
sformułowane oraz jednoznaczne kryteria, 
aby osiągnąć wspomniany odsetek 

1. Państwa członkowskie zachęcają spółki 
giełdowe, w których osoby należące do 
płci niedostatecznie reprezentowanej 
zajmują mniej niż rozsądny odsetek
stanowisk dyrektorów niewykonawczych 
do powoływania kandydatów na 
przedmiotowe stanowiska na podstawie 
oceny porównawczej ich kwalifikacji, 
przeprowadzonej w oparciu o wcześniej 
określone, jasne, neutralnie sformułowane 
oraz jednoznaczne kryteria, aby osiągnąć 
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najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. lub w 
przypadku spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r.

wspomniany odsetek najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. lub w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami 
publicznymi najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r.

Or. en

Poprawka 50
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Liczba stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędna do 
osiągnięcia celu określonego w ust. 1 jest 
liczbą najbardziej zbliżoną do wartości 40 
%, ale nieprzekraczającą 49 %.

2. Liczba stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych niezbędna do 
osiągnięcia celu określonego w ust. 1 
stanowi rozsądny odsetek.

Or. en

Poprawka 51
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, 
państwa członkowskie gwarantują, że 
podczas wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo 
przyznaje się kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
wspomniany kandydat posiada takie same 
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym 
stanowisku, kompetencji oraz wyników w 
pracy, chyba że obiektywna ocena 

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, 
państwa członkowskie mogłyby zachęcać 
do tego, by podczas wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo 
przyznawać kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
wspomniany kandydat posiada takie same 
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym 
stanowisku, kompetencji oraz wyników w 
pracy, chyba że obiektywna ocena 
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uwzględniająca wszystkie kryteria 
szczególne dotyczące konkretnych 
kandydatów przechyla szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej.

uwzględniająca wszystkie kryteria 
szczególne dotyczące konkretnych 
kandydatów przechyla szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej.

Or. en

Poprawka 52
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, 
państwa członkowskie gwarantują, że 
podczas wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo 
przyznaje się kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
wspomniany kandydat posiada takie same 
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym 
stanowisku, kompetencji oraz wyników w 
pracy, chyba że obiektywna ocena 
uwzględniająca wszystkie kryteria 
szczególne dotyczące konkretnych 
kandydatów przechyla szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej.

3. Aby wypełnić cel określony w ust. 1, 
państwa członkowskie gwarantują, że 
podczas wyboru dyrektorów 
niewykonawczych, pierwszeństwo 
przyznaje się kandydatowi należącemu do 
niedostatecznie reprezentowanej płci, jeżeli 
wspomniany kandydat posiada takie same 
kwalifikacje jak kandydat należący do płci 
przeciwnej pod względem posiadania 
umiejętności niezbędnych na tym 
stanowisku, kompetencji oraz wyników w 
pracy, chyba że obiektywna ocena 
uwzględniająca wszystkie kryteria 
szczególne dotyczące konkretnych 
kandydatów przechyla szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej.

Kryteria stosowane na potrzeby wyboru, o 
których mowa w pierwszym akapicie, są 
jasne, przejrzyste i niedyskryminujące. 
Ustala się je z góry i udostępnia każdemu 
kandydatowi.

Or. en

Poprawka 53
Constance Le Grip
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie określają w 
swoich przepisach ustawodawczych etap 
procedury wyboru dyrektorów 
niewykonawczych właściwy z perspektywy 
osiągania w najbardziej skuteczny sposób 
celu określonego w ust. 1.

Or. en

Poprawka 54
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadkach, gdy wyboru, o którym 
mowa w ust. 3, dokonuje się w drodze 
głosowania akcjonariuszy lub 
pracowników, spółki dbają o to, aby 
głosującym przekazano właściwe 
informacje dotyczące środków 
określonych w niniejszej dyrektywie, w 
tym sankcji ponoszonych przez spółki z 
tytułu uchybień;

Or. en

Poprawka 55
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe są zobowiązane do 

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe są uprawnione do 
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ujawnienia na wniosek niewybranego 
kandydata kryteriów kwalifikacji, na 
których oparto wybór, obiektywnej oceny 
porównawczej tych kryteriów oraz – w 
stosownych przypadkach – względów 
przechylających szalę na korzyść 
kandydata należącego do płci przeciwnej.

ujawnienia w razie konieczności i na 
wniosek niewybranego kandydata 
kryteriów kwalifikacji, na których oparto 
wybór, obiektywnej oceny porównawczej 
tych kryteriów oraz – w stosownych 
przypadkach – względów przechylających 
szalę na korzyść kandydata należącego do 
płci przeciwnej.

Or. en

Poprawka 56
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że spółki giełdowe, w których 
osoby należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci stanowią mniej niż 
10 % siły roboczej, nie są zobowiązane do 
realizacji celu określonego w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku spółek giełdowych siła robocza spółki nie jest bynajmniej jedyną pulą 
kandydatów na stanowiska dyrektorów niewykonawczych w organach spółki. Rekrutacja 
zewnętrzna jest bardzo powszechna. Wiązanie równowagi płci w ramach siły roboczej z 
możliwością uzyskania równowagi płci w organach spółki nie byłoby zatem sensowne. 
Ponadto taki przepis stanowiłby dla niektórych spółek wysoce niesprzyjającą produktywności 
zachętę do wprowadzania równowagi płci wśród siły roboczej.

Poprawka 57
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
spółki giełdowe podejmują indywidualne 
zobowiązania w zakresie reprezentacji 
obydwu płci wśród dyrektorów 
wykonawczych, które zostaną 
zrealizowane najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2020 r. lub – w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami 
publicznymi – do dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Państwa członkowskie mogą 
zagwarantować, że spółki giełdowe 
podejmują indywidualne zobowiązania w 
zakresie reprezentacji obydwu płci wśród 
dyrektorów wykonawczych, które zostaną 
zrealizowane najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2020 r. lub – w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami 
publicznymi – do dnia 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 58
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, by 
spółki giełdowe dostarczały właściwym 
organom krajowym raz w roku począwszy 
od dnia [dwa lata od daty przyjęcia] 
informacji na temat reprezentacji płci w ich 
organach z rozróżnieniem na dyrektorów 
niewykonawczych i wykonawczych oraz 
na temat środków podjętych w związku z 
celami określonymi w art. 4 ust. 1 i w ust. 
1 niniejszego artykułu, a także 
publikowania tych informacji w 
odpowiedni i przystępny sposób na swojej 
stronie internetowej.

2. Państwa członkowskie wymagają, by 
spółki giełdowe dostarczały właściwym 
organom krajowym raz w roku począwszy 
od dnia [dwa lata od daty przyjęcia] 
informacji na temat reprezentacji płci w ich 
organach z rozróżnieniem na dyrektorów 
niewykonawczych i wykonawczych oraz 
na temat środków podjętych w związku z 
celami określonymi w art. 4 ust. 1 i w ust. 
1 niniejszego artykułu, a także 
publikowania tych informacji w 
odpowiedni i przystępny sposób w swoim 
sprawozdaniu rocznym oraz na swojej 
stronie internetowej.

Or. en

Poprawka 59
Anna Hedh
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli spółka giełdowa nie realizuje 
celów określonych w art. 4 ust. 1 lub 
własnych, indywidualnych zobowiązań 
podjętych na podstawie ust. 1 niniejszego 
artykułu, informacje, o których mowa w 
ust. 2 niniejszego artykułu, obejmują 
uzasadnienie niezrealizowania celów lub 
zobowiązań oraz opis środków, które 
spółka przyjęła lub zamierza przyjąć, aby 
wypełnić cele lub zobowiązania.

3. Jeżeli spółka giełdowa nie realizuje 
celów określonych w art. 4 ust. 1 lub 
własnych, indywidualnych zobowiązań 
podjętych na podstawie ust. 1 niniejszego 
artykułu, informacje, o których mowa w
ust. 2 niniejszego artykułu, obejmują 
uzasadnienie niezrealizowania celów lub 
zobowiązań oraz wyczerpujący opis 
środków, które spółka przyjęła lub 
zamierza przyjąć, aby wypełnić cele lub 
zobowiązania.

Or. en

Poprawka 60
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nieważność lub stwierdzenie 
nieważności powołania lub wyboru 
dyrektorów niewykonawczych dokonanego 
w sposób sprzeczny z przepisami 
krajowymi przyjętymi na podstawie art. 4 
ust. 1, orzeczone przez organ sądowy.

b) nieważność lub stwierdzenie 
nieważności powołania lub wyboru 
dyrektorów niewykonawczych dokonanego 
w sposób sprzeczny z przepisami 
krajowymi przyjętymi na podstawie art. 4 
ust. 1, orzeczone przez organ sądowy. Ani 
nieważność, ani stwierdzenie nieważności 
powołania lub wyboru dyrektorów 
niewykonawczych nie powinno w żaden 
sposób wpływać na ważność decyzji 
podejmowanych przez organ spółki.

Or. en

Poprawka 61
Anna Hedh
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadkach poważnych i 
powtarzający się naruszeń – przymusowe 
rozwiązanie spółki, o którym z 
zachowaniem pełnego poszanowania dla 
właściwych gwarancji proceduralnych 
orzeknie właściwy organ sądowy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że państwa członkowskie dysponują szerokim zakresem możliwości w 
kwestii ustanawiania wiarygodnego systemu sankcji na szczeblu krajowym.

Poprawka 62
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 6 i 7,
państwa członkowskie, które przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy 
podjęły środki w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i 
mężczyzn wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
mogą zawiesić stosowanie wymogów 
proceduralnych dotyczących powoływania 
na stanowiska w organach spółek, 
zawartych w art. 4 ust. 1, 3, 4 i 5, pod 
warunkiem, że mogą one dowieść, iż 
środki te umożliwiają osobom należącym
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
objęcie przynajmniej 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych spółek 
giełdowych najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2020 r. lub najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r. w przypadku spółek giełdowych 

Państwo członkowskie, które przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy 
podjęło starania na rzecz osiągnięcia
bardziej zrównoważonej reprezentacji 
kobiet i mężczyzn wśród dyrektorów 
(wykonawczych i niewykonawczych) 
ogółem spółek giełdowych może zawiesić 
stosowanie art. 4, 5 i 6 niniejszej 
dyrektywy w stosunku do spółek 
giełdowych będących spółkami 
publicznymi, jeżeli uzna, że osoby 
należące do niedostatecznie 
reprezentowanej płci będą zajmowały 
przeciętnie przynajmniej 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych lub jedną 
trzecią stanowisk dyrektorów 
(wykonawczych i niewykonawczych) 
ogółem takich spółek najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2020 r. lub najpóźniej do dnia 1 
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będących przedsiębiorstwami publicznymi. stycznia 2018 r. w przypadku spółek 
giełdowych będących przedsiębiorstwami 
publicznymi. 

Państwo członkowskie, którego dotyczy 
niniejszy akapit, powiadamia o tym 
Komisję.

Or. en

Poprawka 63
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 6 i 7, 
państwa członkowskie, które przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy 
podjęły środki w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i 
mężczyzn wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
mogą zawiesić stosowanie wymogów 
proceduralnych dotyczących powoływania 
na stanowiska w organach spółek, 
zawartych w art. 4 ust. 1, 3, 4 i 5, pod 
warunkiem, że mogą one dowieść, iż 
środki te umożliwiają osobom należącym 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
objęcie przynajmniej 40 % stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych spółek 
giełdowych najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2020 r. lub najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r. w przypadku spółek giełdowych 
będących przedsiębiorstwami publicznymi.

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 6 i 7, 
państwa członkowskie, które przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy 
podjęły środki w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i 
mężczyzn wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
mogą zawiesić stosowanie wymogów 
proceduralnych dotyczących powoływania 
na stanowiska w organach spółek, 
zawartych w art. 4 ust. 1, 3, 4 i 5, pod 
warunkiem, że mogą one dowieść, iż 
środki te umożliwiają osobom należącym 
do niedostatecznie reprezentowanej płci 
objęcie rozsądnego odsetka stanowisk 
dyrektorów niewykonawczych spółek 
giełdowych najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2020 r. lub najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2018 r. w przypadku spółek giełdowych 
będących przedsiębiorstwami publicznymi.

Or. en
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Anna Hedh
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie później niż 1 stycznia 2016 r. 
Komisja przedstawi wniosek dotyczący 
objęcia zakresem niniejszej dyrektywy 
spółek nienotowanych na rynku 
regulowanym niebędących MŚP. Wniosek 
ten może zawierać przepisy mające na 
celu odzwierciedlenie specyfiki i 
odmiennego charakteru tych spółek.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo nie istnieją mocne argumenty za wyłączeniem z zakresu dyrektywy dużych spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym. Spółki te, jako spółki często prowadzące działalność 
transgraniczną, mają duży wpływ na gospodarkę oraz sytuację płci w społeczeństwie. 
Wyłączenie ich z dyrektywy prowadziłoby do niefortunnej zachęty wpływającej na decyzję 
spółek o tym, by wyjść z giełdy lub nie wchodzić na nią. Z praktycznego punktu widzenia, 
zważywszy na specyfikę i różnorodność spółek, konieczne są jednak dalsze prace, które 
pozwoliłyby na włączenie spółek nienotowanych na rynku regulowanym w zakres dyrektywy w 
odpowiedni sposób.

Poprawka 65
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Po zawieszeniu – na podstawie art. 8 ust. 3 
– stosowania wymogów proceduralnych 
dotyczących powoływania na stanowiska 
w organach spółek, zawartych w art. 4 ust. 
1, 3, 4 i 5, państwa członkowskie w 
sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniają informacje dotyczące 
konkretnych wyników uzyskanych za 
pomocą środków krajowych, o których 
mowa w art. 8 ust. 3. Komisja publikuje 
następnie szczegółowe sprawozdanie, 

Po zawieszeniu – na podstawie art. 8 ust. 3 
– stosowania wymogów proceduralnych 
dotyczących powoływania na stanowiska 
w organach spółek, zawartych w art. 4 ust. 
1, 3, 4 i 5, państwa członkowskie w 
sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniają informacje dotyczące 
konkretnych wyników uzyskanych za 
pomocą środków krajowych, o których 
mowa w art. 8 ust. 3. Komisja sporządza
następnie szczegółowe sprawozdanie, 
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oceniając, czy środki te umożliwiają 
osobom należącym do niedostatecznie 
reprezentowanej płci objęcie 40%
stanowisk dyrektorów niewykonawczych 
spółek giełdowych będących 
przedsiębiorstwami publicznymi do dnia 1 
stycznia 2018 r. oraz, w przypadku spółek 
giełdowych niebędących
przedsiębiorstwami publicznymi, do dnia 1 
stycznia 2020 r. Pierwsze takie 
sprawozdanie Komisja publikuje do dnia 1 
stycznia 2017 r., a kolejne w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania stosownych 
sprawozdań krajowych na podstawie ust. 1.

oceniając, czy środki te umożliwiają 
osobom należącym do niedostatecznie 
reprezentowanej płci objęcie rozsądnego 
odsetka stanowisk dyrektorów 
niewykonawczych spółek giełdowych 
będących przedsiębiorstwami publicznymi 
do dnia 1 stycznia 2018 r. oraz, w 
przypadku spółek giełdowych niebędących 
przedsiębiorstwami publicznymi, do dnia 1 
stycznia 2020 r. Pierwsze takie 
sprawozdanie Komisja sporządza do dnia 1 
lipca 2017 r., a kolejne w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania stosownych 
sprawozdań krajowych na podstawie ust. 1.

Or. en

Poprawka 66
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja dokonuje przeglądu stosowania 
niniejszej dyrektywy i przedstawia 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2021 r., a następnie co dwa 
lata. Komisja ocenia w szczególności, czy 
cele niniejszej dyrektywy zostały 
osiągnięte.

3. Komisja dokonuje przeglądu stosowania 
niniejszej dyrektywy i przedstawia 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 
1 lipca 2018 r., a następnie co dwa lata. 
Komisja ocenia w szczególności, czy cele 
niniejszej dyrektywy zostały osiągnięte.

Or. en


